
 

 

DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI! 

Dzień drugi. 

Data : 18.01.2022 
 

Temat: Zabawy z babcią i dziadkiem. 

Drogi Rodzicu, bardzo prosimy o pomoc w realizacji zabaw :  

przeczytaj polecenia, wiersz oraz zadaj dziecku pytania i posłuchaj 

odpowiedzi. Pomóż w realizacji prac plastycznych. 

                              Pani Gienia i Pani Marzenka 

 

• Na początek ćwiczenia 

Głowa, ramiona, kolana, pięty,  dzieci pokazują odpowiednie części ciała. 

Śpiewają i pokazują coraz szybciej. Rodzicu wklej adres. 

  https://youtu.be/30BVfTvlsrE 

 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos. 

 

 

• Zabawy podwórkowe babć i dziadków. 

Czy znacie zabawy Waszych dziadków, tak bawili się na podwórkach, która 

zabawa podoba się Wam najbardziej. Czy wy też niektóre znacie. 

https://youtu.be/30BVfTvlsrE


 

 

 

KLASY (CHŁOPEK) 

Podobno istniało kilka odmian klas, ale 

ja znam tylko “chłopka”.  

To miłe, że takim drobiazgiem – 

prostym rysunkiem kredą na chodniku, 

z koślawymi cyframi, można było 

sprawić komuś radość. 

 

 

 

 

 

GUMA 

Skucha, dziesiątki – mówi Wam to coś? Dwie koleżanki (lub dwa krzesła) do 

towarzystwa i można skakać. W gumę grało się na 3 szerokościach (baczność, 

nóżka i rozszerzanka) i kilku wysokościach: kostki, łydki, kolana, uda… wyżej też 

się zdarzało! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KAMIENIE 

Gra polega na kolejnym podrzucaniu 5 kamieni i łapaniu pozostałych. Z punktu 

widzenia współczesnej wiedzy o rozwoju dziecka, ta zabawa świetnie ćwiczy 

refleks, małą motorykę. 

KAMIEŃ, NOŻYCE, PAPIER 

Kamień wygrywa z nożycami, nożyce wygrywają z papierem, a papier z 

kamieniem.  

 

BEREK 

ZACZAROWANY, KUCANY, DREWNIANY LUB RANNY 

Berek jest wybierany przy pomocy wyliczanki. Ja goniłam się w kilku wariantach: 

• Berek zaczarowany – dziecko dotknięte przez berka zostaje “zaczarowane”, staje 

z szeroko rozstawionymi nogami i może zostać “oczarowane” przez inne dziecko, 

które pod nim przejdzie. Gra kończy się, kiedy berek zaczaruje wszystkie osoby, 

albo gdy dzieciaki znudzą się tym lataniem w kółko. 



 

 

• Berek kucany – jeśli dziecko uciekające przed berkiem zdąży kucnąć, jest 

uratowane. 

• Berek drewniany – analogicznie uratowane jest to dziecko, które zdąży dotknąć 

czegoś drewnianego (drzewa, ławki, płotu itd.). 

• Berek ranny – złapana osoba zostaje berkiem, ale goniąc dzieci musi trzymać się 

jedną ręką za miejsce, którego dotknął poprzedni berek. 

 

ZABAWA W CHOWANEGO 

Nie będę Wam przypominać zasad, bo z pewnością doskonale je znacie.  



 

 

BABA JAGA PATRZY! 

Baba Jaga stoi plecami do dzieci, a w tym czasie reszta grupy biegnie w jej 

kierunku. Na słowa: Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! dziecko będące Babą Jagą 

odwraca się, a dzieci zastygają w bezruchu. Jeśli ktoś się poruszy, wraca na start. 

Wygrywa dziecko, które najszybciej dotrze do stanowiska Baby Jagi. 

 

KAPSLE 

Zwane także wyścigiem pokoju. Kapsle przemieszcza się pstryknięciami po torze 

narysowanym kredą lub patykiem, a im dłuższy i bardziej skomplikowany tor, tym 

lepsza zabawa. No i ma się rozumieć, że kapsel nie może wyskoczyć poza linię  

 

 

PIŁKA PARZY! 

Dzieci ustawiają się w kręgu, wokół osoby, która rzuca do nich piłkę. Gdy 

znienacka krzyknie “Piłka parzy!” nie wolno jej złapać. Jeśli dziecko z kręgu nie 

złapie piłki, zajmuje miejsce w środku. Jeśli nie wykaże się refleksem i złapie 

piłkę, odpada z gry. 

 



 

 

KOLORY 

Moja ulubiona gra w piłkę z dzieciństwa! Uczestnicy stoją w kręgu i rzucają piłkę, 

wypowiadając nazwy kolorów. Gdy padnie kolor czarny, osoba łapiąca nie 

powinna złapać piłki. Są za to określone kary: gracz kolejno klęka na jedno kolano, 

dwa kolana, siada, a potem odpada (może się “odczarować”, kiedy złapie piłkę).  

PALEC POD BUDKĘ 

Ten wierszyk właściwie nie był grą samą w sobie, tylko zaproszeniem dzieci z 

podwórka do zabawy – kto nie zdążył, nie mógł grać. A wierszyk leciał tak: 

Palec pod budkę, 

Bo za minutkę 

Zamykam budkę 

Na złotą kłódkę. 

Budka zamknięta, 

Nie ma klienta! 

- Która zabawa najbardziej się Wam podobała. W którą chcielibyście zagrać. Może 

da się zagrać w którąś  zabawę w domu. Zastanówcie się, a może zagrajcie. 

 

 

 



 

 

• Słuchanie wiersza Małgorzaty Karolewskiej pt.: „Babcia i Dziadek”. 

Babcia, dziadek, niebywałe - życie z nimi jest wspaniałe. 

Nie wiem, czy mnie zrozumiecie, lecz wspaniale jest na świecie. 

Kiedy babcia, już od rana chodzi przy mnie roześmiana. 

Zawsze mi przebacza psoty, a gdy dręczą mnie kłopoty, 

To przytuli, porozmawia, niespodzianki wciąż mi sprawia, 

To cukierki, a to książka, lub sukienka, nowa wstążka. 

Dziadek ją w tym wszystkim wspiera, chociaż czasem tak spoziera, 

Jakby chciał na moje figle krzyknąć, ach ty mały szczygle. 

Jednak uśmiech się pojawia i to wszystko właśnie sprawia, 

Że tak kocham ich szalenie, tego zdania już nie zmienię. 

• Swobodne wypowiedzi dzieci na temat swoich dziadków 

ukierunkowane pytaniami: 

- Czy wiecie, kiedy przypada Dzień Babci, a kiedy Dzień Dziadka? 

 (21 stycznia – Dzień Babci, 22 stycznia – Dzień Dziadka). 

- Co zamierzacie, co chcielibyście ofiarować swoim babciom i dziadkom w tym 

roku? 

- Jak myślicie, czy Wasze babcie i Wasi dziadkowie ucieszą się z laurek, które 

samodzielnie przygotujecie dla nich? 

• Rozwiązywanie zagadek. 

Jak się nazywa mama Waszej mamy, 

Którą tak bardzo kochamy? 

Zgadnijcie dzieci, a łatwe to będą debaty: 

Kim jest dla Was tata Waszego taty? 

 



 

 

• "Słoneczko skojarzeń" - Porządkowanie skojarzeń związanych 

dziadkami. 

Kończenie zdań. Swobodne wypowiedzi dzieci. 

Moja babcia jest ... . 

Moja babcia nigdy… 

Moja babcia zawsze… 

Mój dziadek jest ... 

Mój dziadek nigdy… 

Mój dziadek zawsze.... 

Lubię przebywać z babcią i dziadkiem, ponieważ ... 

• "Burza mózgów". 

Gromadzenie pomysłów na zorganizowanie święta dla dziadków. W jaki sposób 

możemy odwdzięczyć się babciom i dziadkom za ich miłość i poświęcenie 

• Projektowanie i wykonanie laurek dla babci i dziadka. 

 - przykładyprac, choć wiem, że Wy macie dużo pomysłów . A rodzice na pewno 

Wam w Waszych pomysłach pomogą. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A to serduszko od Nas  dla Was 

kochane dzieci. 



 

 

 


